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V/v cung cấp thông tin về tình hình
triển khai thực hiện Đề án 06/CP

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác
thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn
đến 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (Đề án
06/CP) và Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã
có Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022 và Công văn số
1117/BTP-HTQTCT ngày 14/3/2022 đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ theo Đề án 06/CP và Công điện
số 104/CĐ-TTg. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng
thực nhận thấy việc triển khai tại một số địa phương chưa hiệu quả1.
Để cập nhật thông tin, hướng dẫn các địa phương kịp thời triển khai các
nhiệm vụ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:
(i) Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai việc kiểm tra rà soát, đối chiếu
dữ liệu trong Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung tại địa
phương theo chỉ đạo tại Mục 2 Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày
22/02/2022 của Bộ Tư pháp.
(ii) Khẩn trương báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền
thông thực hiện tích hợp, cung cấp đầy đủ 3 dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh
vực hộ tịch (khai sinh, kết hôn, khai tử) của cả UBND cấp huyện và UBND cấp
xã trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu
giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Phần mềm đăng
ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, không để tình trạng
công chức phải nhập dữ liệu nhiều lần, không để tình trạng có kết nối nhưng
không liên thông dữ liệu hoặc liên thông dữ liệu không đầy đủ (có Danh sách
các địa phương chưa thực hiện kèm theo).
1

Đến thời điểm hiện tại có 43/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc kết nối giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống một
cửa điện tử cấp tỉnh với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. Một số tỉnh, thành phố đã thực
hiện việc kết nối nhưng chưa liên thông dữ liệu thực hiện thủ tục đăng ký các việc hộ tịch giữa Cổng dịch vụ
công với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung hoặc có liên thông dữ liệu nhưng rất ít dữ liệu
phát sinh, không phù hợp với số việc đã giải quyết (có Phụ lục kèm theo).

(iii) Báo cáo tính hiệu quả của việc bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ đăng
ký, quản lý hộ tịch theo chỉ đạo tại Mục 3.2 Công văn số 1117/BTP-HTQTCT
ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp (Danh sách các địa phương chưa có báo cáo rà
soát kèm theo).
Thông tin, báo cáo của Sở Tư pháp đề nghị gửi về Cục Hộ tịch, quốc tịch,
chứng thực trước ngày 25/5/2022; bản điện tử đề nghị gửi trước theo địa chỉ thư
điện tử: chuyendd@moj.gov.vn, thông tin liên lạc cụ thể đề nghị liên hệ: đ/c Đỗ
Đình Chuyền, điện thoại: 091.213.9983.
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương thực hiện./.
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